Olá! Somos
a Ribon.
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Antes de mais
nada, o que
fazemos?
A Ribon aumenta recursos levantados
pra caridade ao tornar a experiência de
doar acessível a todos. Funciona assim:

1 Uma empresa quer doar R$10.000 pra caridade e 
escolhe fazer isso dentro da plataforma Ribon.

3 Cada um desses usuários tem então R$1 de saldo 
pra doar pra algum dos projetos disponíveis.


5 O dinheiro adicionado gera um excedente de 60%,
aumentando a doação de R$10.000 para R$16.000

2 Os R$10.000 são automaticamente distribuídos 
entre 10.000 usuários da plataforma.





4 Parte dessas pessoas gosta muito de doar e decide
adicionar seu próprio dinheiro à doação gratuita.



6 No final, a empresa envolve milhares de pessoas 
em sua doação, e os projetos recebem mais.
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Bethânia veio da Mata Atlântica,
hoje é samambaia na Ribon

Agora sim,
voltando pra
nossa história.
Nascemos em 2016, quando três
estudantes se juntaram com a ideia
de criar uma solução que colocasse
a doação na rotina das pessoas.


Rafa era o estudante de Engenharia

Juju era o estudante de Ciência da

João era o estudante de Design.

de Produção. Agora CEO da Ribon.

Computação. Agora CTO da Ribon.

Agora Designer da Ribon.

Instituto
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Dara

De lá pra cá, já
caminhamos muito.

2017


Lançamos nosso app e apresentamos pro mundo a possibilidade de doar
pra caridade diariamente de forma gratuita.

2018


Implementamos a funcionalidade “assinatura de doações” e provamos a
viabilidade do nosso modelo de negócios.

2019


Triplicamos o número de pessoas trabalhando no time e vimos nossa
base de usuários crescer em 10 vezes.

2020


Mudamos nosso modelo de captação de recursos pra poder incluir
novos projetos na plataforma.

Iracambi

2021


Fomos premiados pela Fundação Bill & Melinda Gates como uma das
tecnologias de doação mais inovadoras do mundo.

Living Goods

Tine Frank
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E olha que
estamos apenas
começando.

Atualmente, estamos em um momento
de expansão que envolve projetos como:

Internacionalização da empres
Abertura do nosso código em blockchai
Reposicionamento da nossa marc
Lançamento de um token de governança.

World Food Programme

Natan Giuliano
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Uma tecnologia
com propósito.
A Ribon existe pra que pessoas possam
doar juntas pra mudar vidas. Com esse
foco, alcançamos números como:

318.985 pessoas
fazendo doações pra caridade dentro da Ribon

R$ 951.463,08
doados pra 38 projetos sociais do Brasil e do mundo

218.582 vidas*
impactadas pelas doações da comunidade Ribon

*projeção baseada nos números de performance oferecidos pelas
instituições ajudadas.

Fundação Amazônia Sustentável
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Nosso time

é vida.
A Ribon é uma empresa fluida
e dinâmica que se comporta
como uma célula.


Dentro dela, cada time
funciona como um órgão com
estrutura e autonomia pra
executar sua função e
contribuir pro melhor
funcionamento do todo.

Organograma Organismo Ribon
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Nosso time

é vida.

Organograma Organismo Ribon

Núcleo estratégico

Órgão de Recursos

Time responsável pelo alinhamento de
todos os times na execução de suas metas
de médio e longo prazo.


Time responsável pelos recursos

humanos e financeiros que fazem a

Ribon seguir funcionando.



Órgão de Aquisição

Órgão de Diversidade e Inclusão

Time responsável por negociar com

os canais de aquisição de novos

doadores e projetos sociais.

Time responsável por fazer da Ribon um
ambiente diverso e igualitário em todas as
camadas de sua estrutura.




Órgão de Marca

Órgão de Produto

Time responsável por dar cara e voz pra
Ribon em todos os pontos de contato que
ela estiver presente.

Time responsável pelo desenvolvimento
da tecnologia Ribon e sua aplicação em
qualquer plataforma.


8

Tudo começa
pela nossa
cultura.

É com uma cultura forte que fazemos da
Ribon um bom ambiente pra se viver. E pra
mantermos essa cultura viva, direcionamos
nossas decisões e comportamentos por
meio de 4 virtudes fundamentais.

Juju, CTO
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As Quatro

Virtudes

da Ribon.
Bruna La Croix,

Growth Hacker na Ribon

1. Somos por inteiro

2. Damos um Google

3. Construímos confiança

4. Assumimos a Responsa

Entendemos que a vida

Não esperamos que as

Nossas conexões são

Se a Ribon tem um problema,

influencia no trabalho e vice-

pessoas tenham todas as

baseadas no amor e na

o time todo é responsável por

versa. Por isso, buscamos ser

respostas, mas esperamos

sinceridade. Ouvimos com a

ele, e portanto, todos têm

um ambiente acolhedor onde

que elas saibam encontrá-las.

mesma abertura quando

autonomia pra propor e

as pessoas se sentem

Na Ribon, o primeiro passo

estamos certos ou errados, e

implementar uma solução. De

encorajadas a mostrar suas

pra responder uma pergunta

falamos apenas na intenção

preferência, a mais simples e

forças e vulnerabilidades.

não é falar, é buscar.


de construir.

eficiente possível.
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Nossas
virtudes na
prática.

Apadrinhamento

Aconselhamento

Ribonita

Alvenaria

Todo novo membro da

Todos os membros do time

É o nosso momento

É o momento de feedbacks

Ribon é apadrinhado por

são encorajados a tomar

semanal de trocação de

entre pares dentro das

uma pessoa mais antiga

decisões estratégicas se

ideia franca que envolve:

Ribonitas. Durante 20

que acompanha o

aconselhando com outras

alinhamento estratégico,

minutos todo o time para

desenvolvimento do novo

pessoas e pesquisando

feedbacks entre pares,

pra pensar e trocar

membro até que ele se

referências que contribuam

compartilhamento de

feedbacks. Chamamos de

sinta seguro pra seguir seu

pra construção da sua

fracassos e jogatinas online

Alvenaria por ser um

trabalho com autonomia.



ideia.

de gosto duvidoso.



momento de construção.


1 on 1

Pomodoros

São conversas particulares,

Gerenciamos nossa

de mais ou menos 1 hora,

jornada de trabalho em

sem pauta definida que

ciclos de 50 minutos de

fazemos periodicamente

foco intenso e 10 minutos

com o objetivo de nos

de pausa total pra evitar

mantermos próximos

sobrecargas. Sete ciclos

mesmo em uma rotina de

são o nosso padrão pra um

trabalho remoto.

dia de trabalho.



Time Ribon em 2019
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Será que damos match?
Nossa forma de trabalho não é a ideal
pra todo mundo. Por isso, mapeamos os
perfis que melhor se encaixam na Ribon.

Damos match com pessoas...

Não damos match com pessoas...

Autogerenciáveis, que se sentem

Que gostam de um ambiente de

confortáveis priorizando as próprias

trabalho sem incertezas, e sem

atividades e tomando decisões

mudanças de planos

Que são elas mesmas no trabalh

Que preferem trabalhar sozinhas

Críticas e questionadora

Que esperam alguém pedir, ao invés

Que amam dar e receber feedback

de tomar a iniciativ

Abertas e vulneráveis

Que não pensam no coletivo
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Nossos Benefícios
& Diferenciais
Benefícios de

Diferenciais de

trabalhar na Ribon

trabalhar na Ribon

Cotratação em CLT

Trabalho 100% remoto

Plano de saúde e odontológico com cobertura

Jornada flexível: você define o melhor período pro

nacional e com possibilidade de inclusão de

seu expediente

dependentes com desconto em folha de pagamento

Trabalhar numa empresa que realmente faz a

Cartão Caju multibenefícios englobando: vale

diferença no mundo

refeição, vale alimentação, vale saúde, vale cultura e

Demissão segura: em casos normais de demissão, nós

vale home office

pagamos 1 ou 2 salários a mais caso a pessoa não

20 dias úteis de férias por ano (liberados

consiga um novo emprego nos meses seguintes a sua

proporcionalmente todo trimestre)

saída.

Licença maternidade e paternidade de 6 meses.

Rafa com a Joyce, Analista de SDR

E aí, vamos
trabalhar
juntos?
Então, fala comigo!

Com excessão das fotos do time da Ribon, todas as
fotografias dessa apresentação foram cedidas por
projetos sociais que foram apoiados pela Ribon.


Créditos das fotos da capa:

World Food Programme, Natan Giuliano

Living Goods

Fundação Amazônia Sustentável

